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Beszámoló Szűcs Angelika 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. április 6. – HK ülés részvétel 
2020. április 20. – HK ülés részvétel 
2020. április 27. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Oktatási Bizottság 
● Tárgygráf exceles táblázat bővítése   

● Dániel Marcellel egyeztettem a tárgygráf projektet illetően.  

● Konzultáltam Puskely Gergővel és Csete Balázzsal a tárgygráf HK weboldalon történő 
megvalósításáról.  

● Oktatási projekttel kapcsolatban tájékoztattam a bizottsági, illetve a tanácskozási jogú 
tagokat. 

Ösztöndíj Bizottság 
● Pályázatokról szóló szóróanyag készítésének projektjével foglalkoztam.  

● Közösségi ösztöndíj pályázatok bírálásában segédkeztem. 

● Egyeztettem Kindling Attilával az ösztöndíjas szóróanyag projektről. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 

 

Egyéb feladatok 

 

● Csete Balázzsal statisztikai bővítményt adtunk hozzá a HK weboldalához. 

● Hallgatói Képviselet instagram oldalára készítettem bejegyzést.  

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt. 

● 2020.04.17. BOB ülés emlékeztetőjének elkészítése. 
● Részt vettem Belső Oktatási Bizottság ülésen. 
● Csete Balázs által tartott Photoshop felkészítőn vettem részt.  
● Kitöltöttem a Hallgatói Képviselet jövőképének terveivel kapcsolatos kérdőívet. 
● Elolvastam a Szakmai érettségi felkészítő pályázatra érkezett hallgatók önéletrajzait, és 

motivációs leveleit. 
● MŰEPER -el kapcsolatos tájékoztatón vettem részt, Teams rendszeren keresztül. 
● Érettségi felkészítő munkacsoportra készítettem az instagram oldalon bejegyzést, Zsótér 

Emese segítségevel.  
● Szakmai érettségi felkészítő munkacsoport érdekében kerestem fel hallgatókat. 
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● Részt vettem a Zoom-os alakulón, illetve az azt követő csapatépítésen.  
● Hadarics Rékával egyeztettem a Hallgatói Képviselet idővonalát folytán. 

● Felkerestem Oltvári Sándort a Karima felelősi posztot illetően.  

● Tóth Ádám által tartott szociális referensi, és szociális bírálói tudás átadáson vettem részt.  

● A Hallgatói Képviselet idővonalához gyűjtöttem az embereket. 

 

 

Értékelés 

 

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 

 

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 57,23 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 29,41 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 27,82 pont 

● Összesített pont: 62,48 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53.108 Ft 

 

 
 


